
M O D E R N Á  F A S Á D A  
PRE  ŠPECIÁLNE  ŠKOLSKÉ  CENTRUM V  MNÍCHOVE

Zrealizované budovy školskej stavby
sú súčasťou komplexu, na ktorý bola
vypísaná medzinárodná súťaž. V nej sa
roku 2001 rozhodlo o víťazných architek-
toch – Spreen Architekten a Heintze
Landschaftsarchitekten – tí boli následne
poverení ďalším projektovaním. V prvej
etape výstavby, na stavebnom pozemku
južne od podzemnej stanice metra, sa
zriadilo osobitné pedagogické podporné
centrum so školskou družinou a liečeb-
no-pedagogickým denným stacionárom,
ako aj základná škola s celodenným
dozorom a viacúčelová športová hala.

Architektonicko-dispozičné riešenie 
Dvojposchodové stavebné objekty,

na ploche 5,3 ha, sú usporiadané tak,
aby z troch strán uzatvárali priestor
určený pre vonkajšie využitie počas

školských prestávok, ale aj ďalšie voľné
plochy. Chodby školskej budovy sa
otvárajú do chránených vnútorných dvo-
rov a nahrádzajú odpočinkové plochy
počas daždivých dní. Na východ, sme-
rom k prírodnému parku Mníchov–
–východ, sa nachádzajú rôzne športové
plochy, ktoré spájajú zástavbu s kraji-
nou. Stavby v exteriéri, svojim stvárne-
ním blízkym prírode, spolu vytvárajú
mnohostranné školské zariadenie
s vysokými priestorovými kvalitami.

Materiálové a konštrukčné 
riešenie fasády

Jasné tvaroslovie stavebných prvkov,
v súlade s veľkoplošne zasklenými fasá-
dami, dotvára príjemnú atmosféru inte-
riéru. Pre obzvláštnenie bočných povr-
chov fasád bol vyhotovený aj obklad
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Pred bránami mesta Mníchov na rozlohe cca 550 ha, okolo niekdajšieho letiska Riem, vznikla
na začiatku tohto tisícročia nová mestská štvrť pre 16 tisíc obyvateľov. Celý areál štvrte bol už
vo svojich začiatkoch doplnený infraštruktúrou tak, aby sa mohlo kontinuálne vyvíjať
autonómne „mesto v meste“. Jedným z dôležitých zámerov architektov bola aj výstavba
základnej školy a školského centra Mníchov–východ, so svojimi zariadeniami pre voľný čas
a šport. Má slúžiť, okrem vlastných školských aktivít aj podujatiam v rámci mesta. Architekti
úplne využili danú plochu a pre budovu zvolili otvorenú a lákavú atmosféru fasády.

z lámanej čadičovej lávy , ale väčšina
z čelných povrchov fasády bola, okrem
iného, zrealizovaná aj profilmi VISS
Basic Schüco – oceľový systém Jansen. 

Profil nosnej konštrukcie, nachádza-
júcej sa vnútri, je zostavený z troch die-
lov, čo na prvý pohľad ale nie je vidieť.
Fasádne prvky sú navrhnuté tak, aby sa
na vnútornej strane vytvorila drážka,
v ktorej je nainštalované zatemňovacie
zariadenie. Tá je vyhotovená z plochej
ocele. Nakoľko vonkajšie profily mali
byť žiarovo pozinkované, bolo vylúčené
zváranie ako spôsob upevnenia, najmä
kvôli tomu, že plochá oceľ bola usporia-
daná asymetricky. Firma poverená rea-
lizáciou fasády sa teda rozhodla pre iný
postup. Na už pozinkovaný oceľový pro-
fil z vnútornej strany naskrutkovala
malú oceľovú rúrku a na ňu opäť plochú
oceľ, ktorá takto vytvorila drážku. Všet-
ky spoje sa zatreli špachtľou, zabrúsili

a následne pripravili pre konečnú úpra-
vu. Keďže bolo nutné žiarovo pozinkova-
né časti nalakovať, najprv sa ich povrch
musel vyčistiť spôsobom „Sweepen“
a zároveň tiež zdrsniť, aby bol ideálne
pripravený pre konečný náter. 

To, že nakoniec fasáda budí dojem
akoby bola zo zliatiny, nespočíva len
v jednotnom lakovaní vo farebnom tóne
TB 703, ale predovšetkým v tom, že jej
vonkajšia strana – ako si to želali samot-
ní architekti, leží v jednej rovine. Pre jej
vytvorenie boli krídlové rámy opláštené
plechmi a tieto zvonku neviditeľne
naskrutkované v drážke zasklenia.

Popis profilu fasády
Systém VISS Basic TVS je konštruk-

ciou fasády nezávislou na nosníkoch. 
Je vysoko tepelne izolovanou stĺpikovo–
–priečnikovou konštrukciou používanou
pre veľkoplošné vertikálne fasády,

ktorá spočíva v systéme suchého tlako-
vého zasklievania. Nosnú konštrukciu
zo strany miestnosti možno zvoliť podľa
estetických predstáv architektov, či
samotných zákazníkov alebo podľa sta-
tických požiadaviek (napr.: nosník, hru-
bostenné oceľové profily, zvláštne tvary,
vlastná stavba nosníka, atď.).

Pre zasklenie sú k dispozícii štan-
dardné tesnenia a krycie profily
s pohľadovou šírkou 50 a 60 mm. Upev-
ňovací princíp tohto systému spočíva
v miestne nasadených antikorových
čapoch (zváraných alebo skrutkova-
ných), ktoré sa namontujú na nosnú kon-
štrukciu špeciálnymi skrutkami,
s vopred namontovaným centrovacím
kotúčom. Rozdielne dĺžky čapov a špe-
ciálnych skrutiek umožňujú osadenie
výplňových prvkov od 6 do 40 mm. Vo
vnútri sa dosiahne uzavretá tesniaca
rovina pomocou tesnení, ktoré sú situo-
vané v jednej rovine vo zvislom i vodo-
rovnom smere. Zvislé tesnenie sa robí
priebežné, vodorovné sa vkladá medzi
zvislé, s tesniacimi klapkami. Tým sa
zabezpečí bezchybné a kontrolované
vetranie a odvodnenie drážky zaskle-
nia. Ako vonkajšie krycie profily je
možné použiť hliníkové a antikorové
profily rôznych hĺbok a kontúr.

V spolupráci 
s Anne-Maria Ring 

BAUtext Mediendienst
pripravila Blanka Golejová

Foto: Michael Heinrich, Mníchov,
© Jansen AG, CH-Oberriet, 

MTZ, Pfersdorf


